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PROJEKT ROZVOJA KYSUCKÉHO KULTÚRNEHO  STREDISKA V ČADCI V HORIZONTE 5 

ROKOV 

 

         1.Úvod 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci (KKS v Čadci) vytvára podmienky pre posilňovanie národnej 

a kultúrnej identity, rozvoj miestnej, regionálnej kultúry, neprofesionálnej tvorby a vzdelávania. 

Podporuje tvorivé aktivity v oblasti folklóru, tradičnej ľudovej tvorby, umenia, záujmovej-

umeleckej činnosti a uchovávania či oživovania kultúrneho dedičstva. Organizuje významné 

regionálne, krajské, národné prehliadky a festivaly s dlhoročnou tradíciou, sprostredkúva 

umelecké a kultúrne hodnoty regiónov, realizuje spoločné podujatia so zahraničnými partnermi 

a zároveň poskytuje odbornú a metodickú pomoc. 

 

KKS v Čadci pôsobí v dvoch okresoch - Čadca a Kysucké Nové Mesto. Organizuje a koordinuje 

činnosť svojich dvoch štúdií: Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov a Štúdia fotoamatérov 

Kysúc. V roku 2019 bolo zo strany KKS v Čadci zrealizovaných 158 aktivít a podaných 8 

projektov, financovaných z iných ako rozpočtových zdrojov. V oblasti edičnej a propagačnej 

činnosti sa KKS v Čadci zameriava na vydávanie publikácii, katalógov, pozvánok, plagátov, 

metodických materiálov a pod. Vzťah s verejnosťou je zabezpečovaný prostredníctvom 

tlačových správ, vlastnej web stránky a facebooku. 

 

2. Zameranie  projektu 

Región Kysúc mal vždy šťastie na veľké osobnosti v oblasti miestnej kultúry. Dá sa povedať, že 

vo všetkých jej žánroch a odvetviach. Neodmysliteľnou bola v minulosti úzka spolupráca 

všetkých regionálnych inštitúcií Kysúc(Galéria, Múzeum, Knižnica a pod.), čím sa dosiahol 

nielen väčší záber cieľových skupín, ktorým boli podujatia určené, ale aj dôležitý výber 

špičkových odborníkov Slovenska pre konkrétne podujatia. Jedným z mojich  hlavných cieľov je 

zintenzívniť túto spoluprácu a spoločnými silami sa podieľať na podpore národnej a kultúrnej 

identity, tvorivosti, záujmovej - umeleckej a vzdelávacej činnosti. 
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Stratégia rozvoja KKS v Čadci sa zameria v nasledujúcom období najmä na tieto oblasti: 

a) Úzka spolupráca so starostami obcí a miest v regióne Kysúc 

Využitie potenciálu skúsených organizátorov a dobrovoľných spolupracovníkov, a v plnej miere 

rozvinúť spoluprácu so starostami obcí a primátormi miest, ktorí by pomoc zo strany KKS 

v Čadci nepochybne potrebovali, napr. pri spracovávaní projektov, výbere súborov 

a jednotlivcov, či dramaturgii významných podujatí Kysúc.  

 

b) Užšia spolupráca so základnými školami pri organizovaní tvorivých dielní 

a workshopov so zameraním na uchovávanie ľudových tradícií, ľudových 

remesiel so zapojením regionálnych lektorov(rezbári, drotári a pod.) 

Začleniť praktické vzdelávacie workshopy do vzdelávacieho procesu na 1. a 2 stupni ZŠ. 

 

c) Iniciovať na stredných školách vytvorenie klubov zameraných na rozvoj 

verbálnych zručností, garantom ktorých bude KKS v Čadci a motivovať ich 

k tvorbe.  

 

d) Vytváranie podmienok pre rozvoj miestnej záujmovej umeleckej činnosti 

Formou organizovania regionálnych súťaží, prehliadok, výstav, festivalov a vo zvýšenej miere sa 

podieľať na organizovaní už existujúcich nadregionálnych podujatí. 

 

e)  Cezhraničná spolupráca so zameraním na prezentáciu súborov a jednotlivcov 

regiónu Kysúc. 

Geografická poloha regiónu Kysúc je osobitá v tom, že je to územie susediace s Českou 

republikou a Poľskom bez akýchkoľvek jazykových bariér, čo poskytuje možnosti výmeny 

súborov a jednotlivcov nielen z oblasti kultúry, ale ponúka sa i možnosť rozšírenia spolupráce 

i v oblasti cestovného ruchu, vzdelávania, športu. 
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f) Oživiť spoluprácu s Generálnym konzulátom v Krakowe, Slovenským 

inštitútom vo Varšave a Prahe a mestom Toruň 

Prezentovať kultúru a tradície regiónu Kysúc a Žilinského kraja organizovaním podujatia Dni 

slovenskej kultúry 

g)  Rozšíriť spoluprácu kultúrnych stredísk Žilinského kraja  

V zmysle vzájomnej výmeny aktivít, lektorov a odborníkov.  Napr. zahraničné súbory účinkujúce 

na festivaloch a prehliadkach v Žilinskom kraji by mohli reprízy vystúpení uviesť v jednotlivých 

regiónoch kraja. 

h) Podpora udržateľnosti kultúrnych aktivít 

Vyhľadávanie a realizácia projektov financovaných mimo rozpočtu ŽSK. 

i) Pokračovať v činnosti Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov a Štúdia 

fotoamatérov Kysúc a pokúsiť sa o vytvorenie Štúdia mladých literárnych 

 

 3. Analýza súčasného stavu 

Silné stránky 

- Kultúrne dedičstvo regiónu Kysúc, jeho jedinečnosť, tradícia a historická kontinuita 

kultúry a umenia. 

- Relatívne dostatočný počet subjektov pôsobiacich v kultúre, dobrá kvalita umeleckých 

kolektívov i jednotlivcov regiónu Kysúc. 

- Stabilný zriaďovateľ- Žilinský samosprávny kraj a jeho koncepčná podpora kultúry. 

- Geografická poloha regiónu Kysúc.  

 

Slabé stránky 

- Nedostatok vlastných priestorov na organizovanie podujatí a výstav. 

- Klesajúci záujem obyvateľstva o kultúrne a vzdelávacie aktivity. 

- Komercializácia umenia a kultúry. 
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4. Východiská projektu na základe na základe analýzy a stratégie dokumentov ŽSK 

Tradície – podporovať tradičné podujatia a hodnoty, tradičnú ľudovú tvorbu, a tiež miestnych 

lídrov v tejto oblasti; zvyšovať kvalitu tradičných podujatí KKS v Čadci    

Tvorivosť a vzdelávanie – pokračovať v organizovaní súťaží, ktoré sú súčasťou celoslovenskej 

siete (folklór, umelecký prednes, výtvarná tvorba, fotografická tvorba, divadlo), pokračovať v 

organizovaní vzdelávacích podujatí   a  v podpore regionálnych  štúdií. 

Komunikácia a informácie – viac komunikovať s lídrami kultúry, starostami obcí, kultúrnymi 

organizáciami, s dobrovoľníkmi; budovať profesionálne vzťahy s verejnosťou, viac 

komunikovať s mladými ľuďmi . 

Cestovný ruch – pokračovať v organizovaní medzinárodných festivalov, výstav, tvorivých 

dielní, trhov ľudových remesiel; zlepšiť spoluprácu kultúrnych organizácií s organizáciami 

v oblasti cestovného ruchu, zlepšiť propagáciu slovenskej kultúry v zahraničí, komunikácia 

s novými zahraničnými partnermi (cezhraničná spolupráca) 

Financie – uchádzať sa o pôvodné i nové zdroje (granty - projekty, sponzori, vstupné). 

 

5. Ciele projektu 

Kultúrne dedičstvo  

Uchovávanie a dokumentácia kultúrneho dedičstva na web stránke KKS v Čadci – hmotné i 

nehmotné kultúrne dedičstvo vo forme textov, obrázkov, audio i video ukážok  -  jednotlivci 

a kolektívy v oblasti záujmovej-umeleckej činnosti, najmä v oblasti folklóru. 

Tvorba kultúrnych hodnôt 

Podpora tvorivosti, záujmovej-umeleckej činnosti, podpora lídrov kultúrneho a umeleckého 

diania; umeleckých komunít, podpora úcty tradíciám.  

Vzdelávanie a informácie 

Edičná činnosť a zlepšenie informovanosti o kultúre kysuckého regiónu prostredníctvom web 

stránky, FB a printových médií.  

Spolupráca, strategické partnerstvá, turistický ruch 

Dobrá spolupráca so zriaďovateľom, s lídrami kultúry, komunitou, mimovládnymi 

organizáciami, obcami a mestami, štátnou správou, cirkvou, podnikateľmi. Spolupráca s inými 
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oblasťami verejnej správy, s inštitúciami a podnikateľským sektorom pri podpore cestovného 

ruchu v regióne; medzinárodná spolupráca (najmä s českými a poľskými partnermi).  

 

6. Akčný plán realizácie projektu s návrhom aktivít, časového harmonogramu, 

zdrojov financovania 

Pokračovať v doterajších aktivitách KKS v Čadci podľa časového harmonogramu. 

Priebežne zakomponovať nové ciele projektu do akčného plánu KKS v Čadci podľa podrobne 

vypracovaného plánu činností KKS v Čadci na rok 2021 -2025. 

 

Zdroje financovania 

- Žilinský samosprávny kraj 

- Granty na základe projektov KKS v Čadci 

- Sponzoring 

 

7. Spôsob hodnotenia plnenia projektu ako celku a po jednotlivých častiach 

Projekt sa bude vyhodnocovať jedenkrát ročne. 

 

8. Očakávaný prínos po realizácii projektu 

a) Udržanie štandardu tradičných podujatí KKS v Čadci, ktoré podporujú tvorivosť, 

záujmovú- umeleckú činnosť, poznanie a posilňujú kultúrnu a národnú identitu ľudí 

regiónu Kysúc i Žilinského kraja; tiež udržanie zodpovedného hospodárenia KKS 

v Čadci.  

b) Posilnenie dôvery k práci KKS v Čadci a ním realizovaných aktivít. 

c) Intenzívnejšia komunikácia i spolupráca KKS v Čadci s tvorcami kultúrnych 

podujatí, kultúrnymi organizáciami, obcami kysuckého regiónu prostredníctvom 

tradičných i nových projektov, podujatí a programov; kvalitnejšia a rozmanitejšia 

ponuka kultúrnych podujatí v regióne Kysúc. 

d) Pokračovanie v medzinárodnej spolupráci a nadviazanie nových partnerských 

aktivít. 
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e) Lepšie podmienky pre aktivity jednotlivcov a kolektívov v oblasti folklóru, 

tradičných ľudových remesiel, záujmovej -umeleckej činnosti, tvorivosti, 

vzdelávania. 

 

9.Záver 

Projekt KKS v Čadci na rok 2021 -2025 by  mohol byť v plnej miere realizovaný za pomoci 

Žilinského samosprávneho kraja, samospráv a obci regiónu Kysúc a jednotlivcov 

v oblasti  kultúry a vzdelávania. 
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